Vrijdag 13 maart
Mondhygiëniste Helma Jonker verplaatst praktijk naar het Haagse Strand
Mondhygiëniste Helma Jonker
maakt tanden schoon op het
strand. 'Er is hier minder kans op
infecties dan in de gewone praktijk.'

FRANK JANSEN
Den Haag

Schoner
Voor de hygiëne maakt het niet uit,
verklaart haar man Peter Jonker.
,,Integendeel. Er is hier minder
kans op infecties. De lucht is schoner dan in een normale praktijk,
omdat het de hele dag doorwaait.
Daar blijft van alles hangen. En de
apparatuur is volledige steriel. Die
maken we
elke avond schoon in een van onze
praktijken in de stad.'' Peter Jonker
is implantoloog en eigenaar van
twee tandheelkundige praktijken in
Den Haag, waar zijn vrouw ook
werkt. Hij had 'heel veel vrije tijd
over' en besloot daarom een
strandtent te gaan runnen. ,,Ik
vulde mijn tijd met van alles.
Tuinieren, een studie wiskunde. Op
een gegeven moment had ik elk
blaadje uit de tuin wel opgeruimd
en toen kwam dit op mijn pad.''
Overigens, benadrukt hij, is de
nieuwe aanwinst 'geen verlengstuk

van de praktijk'. ,,Het is een
aanvulling op het strand.'' Hier
draait alles om rust en
ontspanning en daar past het
laten schoonmaken van je
tanden prima bij, vindt hij.
Net als bijvoorbeeld yogales.
Want de 'buitenpoli' is niet puur
praktijk. Je kunt er alle kanten
mee op.
Architect Hubert Crijns - 'dit is
mijn achtste strandtent' ontwierp de keet zo, dat je hem
in een handomdraai omtovert
van behandelkamer tot
yogastudio, vergaderruimte
(daarvoor was de kubus in
eerste instantie aangeschaft) of
zelfs bruidssuite. Al blijven
Helma's behandelingen wel de
hoofdmoot van waar het hier
om draait. Om te beginnen
verplaatst ze 1,5 dag per week
haar behandelingen naar het
strand.
Voor 'wie bereid is om de
heuvel (duintop) over te
komen'.
Tot september zit ze op die

’

Haar man begon een strandtent. En
zei tegen zijn vrouw: kom hier
werken. Best leuk, dacht Jonker. En
zo gebeurde het. Vanaf deze week
maakt ze tanden schoon met
uitzicht op zee. Naar eigen zeggen
als enige in Nederland.
Het staat er uitnodigend te
lonken in de zon. Een spierwitte,
strakke kubus. Met veel raam, veel
licht. Ben je binnen, dan is het
eigenlijk of je nog steeds buiten
bent.
Het zou een massageruimte
kunnen zijn. Maar dat is het dus
niet. Hier, pal naast strandtent Pier
32 op het Zuiderstrand, staat de
nieuwe behandelkamer van Helma
Jonker. Hier is het waar de zongebruinde mondhygiëniste, haar
witte kleding steekt fel af tegen
haar zomerse teint, tandsteen
losbikt en monden nauwgezet
controleert op ongeregeldheden.
De kubus is een medische
voorziening. Midden op het strand.
En waarom ook niet?

,,Patiënten zijn
heel enthousiast. Tot
september ben ik
volgeboekt

dagen al vol. Het bezoekje aan de
mondhygiënist op het strand zou
zomaar het ideale excuus kunnen
zijn om even te onthaasten. Je
plakt er al snel een uurtje of wat
aan vast.
Peter: ,,Dan haal je bijvoorbeeld met de kinderen een
pannenkoek en wat te drinken en
daarna ga je door naar de behandeling.
Eventueel zetten we die stoel ook
nog op het strand. Zo leren kinderen op een speelse manier hoe
ze hun gebit gezond houden.''
De strandtent zelf - sereen en
knus tegelijk - is net als het
bijgebouwtje hagelwit. Dat roept
associaties op met schone
tanden. Maar dat is niet de
gedachte erachter geweest. Pier
32, die een complete
metamorfose onderging, wil vooral
opgaan in de omgeving, vertelt
Peter. ,,Het strand stopt hier niet.
Het is alleen overdekt.''
Rust
Ook bij Pier 32 moet de
strandganger 'relaxed' kunnen
neerploffen, zonder gepusht te
worden om te bestellen. ,, Op het
strand wil ik rust. We gaan het
hier niet volstouwen. We willen
geen commerciële tent. Het is
eigenlijk een uit de hand gelopen
hobby. Ik vind dit gewoon veel
leuker dan tuinieren

